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MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás 2022. 
 

Versenykiírás 

 

 

A verseny célja:   Megemlékezés Magyarország Európai Unióhoz való 

csatlakozásáról. Az egészséges életmód népszerűsítése, a futás 

örömeinek megismertetése és versenyzési lehetőség biztosítása.  

 

A verseny rendezője: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport  

 

A verseny időpontja:  2022. október 16. (vasárnap)   

A rajt időpontja:   2022. október 16. (vasárnap) 09:00 óra  

   

A verseny útvonala: A mellékelt térkép szerint. 

 

Versenyközpont: Soproni Városi Stadion - 9400 Sopron, Káposztás u. 4. 

 

 

Előnevezési határidő: 2022. október 09. (vasárnap)  

(Ezen időponton túl csak a verseny napján, a helyszínen lehet 

nevezni korlátozott számban, a versenyközpontban 7:00-tól 8:30-

ig.) 

 

Távok/versenyszámok:  

 7 km - egyéni  

  14 km - egyéni  

  14 km - 2 fős csapat  

  21 km - egyéni 

  21 km - 3 fős csapat   
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Útvonal: 

 

 
 

 

A 7 km-es pálya útvonala: 

Városi Stadion – Selmeci utca – Fűzfa sor – Csik Ferenc utca – Uszoda utca – Bécsi út – Sas 

tér – Jégverem utca – Halász utca – Végfordulat utca - Bem utca – Árpád utca – Várkerület 

(nyugati oldal) - Mária szobor – Előkapu– Tűztorony alatt – Fő tér – Szent György utca – 

Orsolya tér – Fegyvertár utca – Széchenyi tér – Erzsébet utca – Deák tér északi oldal – Arany 

János utca – Deák tér déli oldal – Frankenburgi út – Vörösmarty utca – Wesselényi utca – 

Táncsics Mihály utca – Faraktár utca – IV. László király utca – Juharfa utca – Teleki Pál utca 

– Lackner Kristóf utca – Shell körforgalom – Aréna parkoló – Városi Stadion  

 

 

 

 

Szintidő:   3 óra  
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Díjtáblázat: 

 

Regisztráció a nevezési díj befizetésével válik érvényessé, melyet az utalás napján érvényes 

díjjal kell rendezni. Az előnevezés időpontjainak változtatási jogát fenntartjuk.  

 

Nevezési díjak 7 km Egyéni 2 fős csapat 3 fős csapat 

2022. július 31. 5.500 Ft/fő - - 

2022. augusztus 31. 6.000 Ft/fő - - 

2022. október 09. 6.500 Ft/fő - - 

helyszíni nevezés 7.000 Ft/fő  -  -  

Nevezési díjak 14 km Egyéni 2 fős csapat 3 fős csapat 

2022. július 31. 6.500 Ft/fő 11.000 Ft/csapat - 

2022. augusztus 31. 7.000 Ft/fő 12.000 Ft/csapat - 

2022. október 09. 7.500 Ft/fő 13.000 Ft/csapat  - 

helyszíni nevezés 8.000 Ft/fő 14.000 Ft/csapat - 

Nevezési díjak 21 km Egyéni 2 fős csapat 3 fős csapat 

2022. július 31. 7.500 Ft/fő - 16.500 Ft/csapat 

2022. augusztus 31. 8.000 Ft/fő - 18.000 Ft/csapat 

2022. október 09. 8.500 Ft/fő - 19.500 Ft/csapat 

helyszíni nevezés 9.000 Ft/fő - 21.000 Ft/csapat 
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Figyelem! A járványhelyzetre tekintettel a nevezési díjakat a verseny elmaradása esetén a 

szervezők visszautalják.  

 

A Spuri Aranykártya birtokosok a nevezési díjból 15% engedményt kapnak. A díjbefizetés 

közlemény rovatában kérjük feltüntetni az Aranykártya tagságot. 

Az egyéni távokon és csapatban résztvevők nevezési díjai az alábbiakat tartalmazzák:  

▪ részvételt a versenyen 

▪ zárt és biztosított útvonal (több szakaszon forgalomkorlátozás)  

▪ chip-es nettó időmérés 

▪ frissítő pont (ásványvíz, szőlőcukor…stb.) 

▪ egészségügyi szolgálat 

▪ rajtszám  

▪ interneten közzétett fotók 

▪ egyedi befutóérem 

▪ egyedi rajtcsomag 

▪ online eredménylista 

▪ digitális oklevél 

▪ díjazás 

 

Online nevezés: 

A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja, és kötelező érvényűnek tartja magára 

nézve a verseny szabályait! 

Nevezni a www.korido.hu oldalon keresztül, valamint személyesen a Sopron Városi 

Szabadidősport Szövetségnél lehet, 2022. október 09-ig. (9400 Sopron, Ferenczy János u. 2)  

Díjfizetés:  

Banki átutalással: 

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

Takarékbank Zrt. - 59500351-11068329-00000000 

IBAN: HU79-5950-0351-1106-8329-0000-0000 

SWIFT kód: TAKBHUHBXXX 

Megjegyzés rovatba az alábbi adatok kerüljenek: „versenyző neve” „ID” (a regisztráció során 

e-mailben kapja meg a nevező) 

Figyelem! Amennyiben a megjegyzés rovatban nem szerepelnek a fent említett adatok, a 

nevezés érvénytelennek minősül. 

http://www.korido.hu/
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Versenyközpont/Rajtszám átvétel:  

Minden nevezett, a verseny napján, 7:00 órától, a versenyközpontban tudja átvenni a 

rajtszámát.  

 

Versenyközpont címe: 

9400 Sopron, Káposztás u. 4. - Sopron Városi Stadion 

 

Nevezés személyesen:  

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség: 

Cím:    9400 Sopron, Ferenczy János u. 2. 

Nyitvatartás:  Hétfő: 08:00-17:00 

    Kedd: 08:00-15:30 

     Szerda: 08:00-15:30 

     Csütörtök: 08:00-14:30 

     Péntek: 8:00-12:30 

      

Rajtszám:  A rajtcsomagban a rajtszámmal együtt a négy darab biztosítótű is 

megtalálható. A chip a rajtszám hátoldalán található, nem lehet onnan 

eltávolítani, nem kell leadni.  

 

 

Öltöző/ tusoló/ WC: 

A versenyközpontban öltöző/WC/tusoló használati lehetőség áll a sportolók rendelkezésére.  

Nevezés módosítás, átruházás: 

2022. október 09.-ig a nevezéseket a következő módon tudjuk átírni: 

Küldje el a szabadidosport@svszsz.hu email címre az alábbi adatokat: 

• korábbi nevező neve 

• rajtszáma 

• az új nevező adatai (név, születési idő, postacím, email cím, telefonszám) 

Módosítani 2022. október 09-ét követően, csak személyesen a Sopron Városi Szabadidősport 

Szövetség irodájában lehet 2022. október 14., 12:00 óráig! Módosítás díja: 1.000 Ft. 
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Frissítő állomások:  

Frissítő állomás megközelítőleg 7 km-es táv felénél (Deák tér), valamint a Rajt/Cél állomáson 

található. Egyéni frissítő leadására a versenyzők részére nincs lehetőség.  

Időmérés: 

A versenyt chipes időmérőrendszerrel mérjük!  

Egyéni versenyzők chipje a rajtszámon rögzített, kérjük, ne távolítsa el! Kaució nincs, a 

versenyt követően nem kell leadni. 

A páros és 3 fős csapatok minden tagja egy önálló rajtszámot, illetve a csapat egy chippel 

ellátott rajtszámot kap. Ez utóbbit szükséges az egyes tagoknak átadni egymásnak, célszerű 

gumis rajtszámtartón viselni.  

Technikai tájékoztatás:  

A köridőket folyamatosan mérik. Részeredmény kivetítése a versenyközpontban.  

Korcsoportok:  

▪ I. kategória: 1982.01.01. – 2006.12.31. között született nők, férfiak 

▪ II. kategória: 1981.12.31. vagy az előtt született nők, férfiak 

▪ A csapatversenyekben nincs korosztályonkénti eloszlás.   

Díjazás: (Serleg, érem, oklevél)  

▪ 7, 14, 21 km egyéni teljesítők abszolút 1-3. helyezettjei, női és férfi kategóriában – 

serleg, oklevél. 

▪  7, 14, 21 km egyéni teljesítők korcsoportonkénti 1-3. helyezettjei, női és férfi 

kategóriában – érem, oklevél 

▪ 14 km 2 fős csapatban teljesítők 1-3. helyezettjei, női és férfi kategóriában – serleg, 

érem, oklevél 

▪ 21 km 3 fős csapatban teljesítők 1-3. helyezettjei, női és férfi kategóriában – serleg, 

érem, oklevél 

Fontos: A vegyes összetételű csapatok a férfi kategóriában lesznek értékelve.  
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Figyelem! 

 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a 

verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját 

szintidőre, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan 

tölti ki! 

 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel vagy kutyával futni tilos.  

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 

A rendezvényről a verseny útvonalán, valamint a rajt előtt és az eredményhirdetéskor a rajt területen 

fotók és videók készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványaikban. 

A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a 

szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. 

 

A fotókon és videókon szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. A képek a honlapról szabadon 

letölthetőek! 

 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a 

versenykiírás és a versenyszabályzat feltételeit. 

 

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezők előzetes 

engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

 

A rendezők fenntartják az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal-, program- és időpont 

változtatás jogát. 

 

Elsősegélynyújtás 

A verseny időtartama alatt szakképzett egészségügyi ellátás biztosított. A résztvevőknek azonban 

tudomásul kell venniük, hogy az útvonal jellege, adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy 

esetleges sérülés helyszínére időigényesebb lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni 

saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett 

sporttársának. 

 

Felelősség 

A versenyen bárki részt vehet, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt feltételeket. Az eseményen 

mindenki saját felelősségére vesz részt.  

Figyelem! 

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyrendezés feltételei 

változhatnak. Az érvényben lévő előírások betartása kötelező. 

 

Sopron, 2022. június 01. 

Kósa István 

SVSZSZ elnök 


